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statushouders.centrum@denhaag.nl 

 

9 oktober 2017 

 
Huisvesting statushouders aan het Zieken 103-115  

 

Geachte mevrouw/heer, 

 

Eind maart ontving u van ons een brief met de stand van zaken rond de verbouwing en huisvesting 

van statushouders aan het Zieken. Inmiddels zijn in de drie aangrenzende panden 16 

huurappartementen gerealiseerd, waar in de eerste instantie ongeveer 40 statushouders komen 

wonen. In deze brief informeer ik u over de oplevering, het Open Huis, hoe u kunt deelnemen aan 

het eerste omgevingsoverleg en hoe u zich kunt inzetten als vrijwilliger.  

 

Zieken 103, 107 en 115 

De appartementen worden gerealiseerd in drie aangrenzende panden (Zieken 103, 107 en 115). In 

totaal zijn er zestien zelfstandige appartementen van verschillende grootte gerealiseerd. De 

appartementen worden eind oktober opgeleverd, zodat de nieuwe bewoners er naar verwachting 

vanaf medio november kunnen gaan wonen. De groep nieuwe buurtbewoners bestaat uit kleine 

gezinnen en meerpersoonshuishoudens uit onder andere Syrië en Eritrea, waarvan sommigen in 

afwachting zijn van gezinshereniging.  

 

Open Huis 

Graag nodig ik u uit om op zaterdag 28 oktober tussen 11.00 en 13.30 uur een bezoek te brengen 

aan de appartementen aan het Zieken. U kunt een kijkje nemen in de woningen, activiteiten rond 

de locatie worden toegelicht en u kunt kennismaken met de huismeester. Verder zijn er 

medewerkers van de gemeente, de welzijnsorganisatie en Vluchtelingenwerk aanwezig voor 

toelichting en het beantwoorden van uw vragen.  

 

Aanmelden  

U kunt zich tot 26 oktober opgeven via het e-mail adres: statushouders.centrum@denhaag.nl. 

Vermeld in uw mail uw voor- en achternaam, adres en telefoonnummer. Na aanmelding ontvangt 

u een bevestiging. 

 

Omgevingsoverleg 

Op maandag 23 oktober van 17.30 tot 18.30 uur vindt tevens het eerste omgevingsoverleg plaats. 

In dit periodieke overleg zijn de gemeente, stadsdeel Centrum, bewoners, medewerkers van 

Vluchtelingenwerk en de wijkagent vertegenwoordigd. Tijdens dit overleg wordt samen met de 

buurt de vinger aan de pols gehouden. Heeft u belangstelling om deel te nemen aan dit 
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omgevingsoverleg? Stuur dan een mail met uw gegevens naar statushouders.centrum@denhaag.nl. 

Vermeld hierbij dat het gaat om de locatie Zieken. De locatie van het omgevingsoverleg wordt 

bepaald op basis van het aantal aanmeldingen.  

 

Huismeester 

Vanaf 23 oktober start de huismeester, die in de eerste drie maanden maximaal vier uur per dag 

aanwezig zal zijn op de locatie. Hij is verantwoordelijk voor het technisch beheer, maar is 

daarnaast ook eerste aanspreekpunt voor de nieuwe bewoners en omwonenden. De huismeester is 

bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur op 070-32210896. Buiten deze tijden kunt u 

een boodschap achterlaten. Daarnaast krijgen de statushouders professionele begeleiding van 

onder andere Vluchtelingenwerk en maatschappelijk werk, om hen op weg te helpen in Den Haag 

en daar waar nodig te ondersteunen in het integratieproces. Denk hierbij aan het leren van de taal, 

kennismaking met Nederlandse normen en waarden, dagbesteding, scholing, werk en hulp bij 

psychische en maatschappelijke problemen. 

 

Vrijwilligerswerk  

Als u zich in wilt zetten voor de statushouders die op deze locatie komen wonen, kunt u zich 

aanmelden op www.denhaagdoet.nl via de button ‘vluchtelingen/statushouders’. We zoeken 

‘maatjes’, die de nieuwe bewoners een-op-een wegwijs willen maken in hun nieuwe stad en met 

wie ze de taal kunnen oefenen. Maar ook voor andere activiteiten is uw hulp welkom. 

 

Meer informatie 

Heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij stadsdeel Centrum: statushouders.centrum@denhaag.nl. De 

informatie die op dit moment beschikbaar is, staat ook op onze website: 

www.denhaag.nl/statushouders. 

 
 

 


